
W przeciwieństwie do przejściówek, nasza ładowarka jest 
instalowana na stałe, zapewniając pewne, stabilne źródło 
ładowania — dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne. 
Nawet na najmniejszej jednostce bez trudu można 
wygospodarować przestrzeń 6 cm2; tyle właśnie miejsca 
zajmuje to niewielkie urządzenie. 

Możliwości instalacji są nieograniczone. Urządzenie moż-
na zamontować bezpośrednio na panelu nawigacyjnym. 
Według dostarczonego wzornika należy wywiercić 
otwór Φ22 mm i otwory pod wkręty. Instalacja na sklejce 
czy laminacie jest jeszcze prostsza. Otwornicą lub 
wiertłem łopatkowym Φ32 mm wykonujemy otwór, 
urządzenie przykręcamy do maskownicy, a maskownicę   
do ścianki.

Jako opcja oferowane są luksusowe maskownice grawero-
wane  w układzie pionowym lub poziomym. 

Na zamówienie możemy zaprojektować i dostarczyć ma-
skownicę o dowolnym kształcie, grawerunku czy kolorze, 
także z rysunkiem czy logo.

Elegancja i wygoda Pasja i doświadczenie

Kontakt dla klienta  biznesowego:

MOYE Management sp. z o.o. sp. k.
Nowa Wieś, Łąkowa 28
05-806 Komorów

e:  moye@moye.eu
w:  http://www.moye.eu
t:  +48 22 259 1332Ładowarki mogą być ozdobą zarówno koi jak i panelu nawigacyjnego.

Powszechnie wiadomo, że najlepsze pomysły powstają 
na styku interdyscyplinarnym. Ludzie, pochodzący z różnych 
światów zawodowych czy hobbystycznych, stapiają swoje do-
świadczenia w produkty łączące najlepsze cechy ich twórców. 

W naszej firmie doświadczenie technologiczne z  zakresów 
elektroniki, informatyki, mechaniki, organizacji procesów 
i zarządzania biznesem splotło się z pasją żeglarską, wielo-
letnim stażem, tysiącami godzin i dziesiątkami tysięcy mil 
spędzonych przez nas na wodach słodkich i słonych.

Nasze produkty są nie tylko ładne i funkcjonalne, ale zostały 
zaprojektowane przez żeglarzy dla żeglarzy i  wszystkich, 
którzy oczekują urządzenia, na którym można polegać, 
sprawdzonego, działającego niezawodnie w każdych wyma-
gających warunkach.

Jesteśmy pewni jakości naszych produktów. Potwierdzamy 
ją, obejmując wszystkie urządzenia trzyletnią gwarancją.

 



Choinka jest dobra
na gwiazdkę ...

Można i tak ...

Jako próbę zaradzenia tej sytuacji, zwykle stosuje się ładowarki 
/przejściówki do gniazda zapalniczki. Niestety, niewiele jachtów 
posiada więcej niż jedno takie gniazdo. Innym rozwiązaniem jest za-
stosowanie gniazd 230 V, zasilanych z inwertera. To z kolei skutkuje 
ogromnym marnotrawstwem energii z akumulatorów jachtowych. 
Prąd najpierw jest przetwarzany na napięcie przemienne 230 V, 
a następnie w ładowarce sieciowej  ponownie na 5 V do ładowania 
urządzenia.

Mając na uwadze wymienione potrzeby oraz specyficzne wymogi 
środowiska morskiego, nasza firma opracowała nowoczesną minia-
turową ładowarkę jachtową.

Urządzenie ma niewielkie rozmiary 35 x 26 x 25 mm, wysoką 
wydajność 3A, szczelną konstrukcję kompaktową. Jest odporne 
na przegrzanie i niewłaściwe podłączenie elektryczne. Może być za-
silane z szerokiego zakresu napięć wejściowych. Dostarcza stabilne-
go i czystego napięcia wyjściowego. Jest kompatybilne z większością 
nowoczesnych telefonów, tabletów, konsol, smartfonów w  tym 
iPhone, iPad, iPod.

Podwójne gniazdo USB przy dużej wydajności, pozwala na równo-
czesne ładowanie dwóch urządzeń np. iPad i iPhone. Urządzenie 
może być montowane bezpośrednio na tablicy rozdzielczej jachtu. 
Dostarczana standardowo elegancka maskownica, pozwala zainsta-
lować je w dowolnym miejscu. 

Ale znacznie lepiej ...

Wszystko co potrzeba ...

Rozwiązanie optymalne ...

Sytuacja, w której każdy załogant ma przy swojej koi własną łado-
warkę, jest  komfortowa dla wszystkich. Uczestnicy rejsu bez stresu 
zasilają swoje urządzenia, a kapitan nie musi co chwila potykać się 
o ładowarkową  „choinkę”.

Równocześnie bardzo wysoka sprawność urządzenia, przekra-
czająca 90%, sprawia, że praktycznie nie istnieje zagrożenie 
dla jachtowego akumulatora. Zasilając równocześnie tablet 
i smartfon nasza ładowarka (przy zapewnieniu tym urządzeniom 
łącznie 2,5A) z akumulatora jachtowego będzie pobierać około 1A. 
Zatem teoretycznie z  banku 200Ah można naładować ten zestaw 

aż 100 razy.

W komplecie oprócz ładowarki i maskownicy, znajduje się także ze-
staw śrub oraz złączy do zainstalowania urządzenia. Instalacja jest 
bardzo prosta — w przypadku mocowania na panelu wystarczy,  
zgodnie z dostarczonym wzorem, wywiercić otwór 22 mm oraz dwa 
otwory mocujące 3 mm. 

Za pomocą dostarczonych wkrętów, należy zamocować ładowarkę 
na panelu. Podłączenie elektryczne sprowadza się do połączenia 
brązowego przewodu z biegunem dodatnim, a  niebieskiego 
z ujemnym w instalacji jachtowej. Zaleca się, by w obwodzie zasila-
nia ładowarki zastosować bezpiecznik o wartości 2A.

Współczesne urządzenia mobilne mają coraz większy apetyt 
na energię. Mimo niezwykłego postępu w  rozwoju baterii, ciężko 
znaleźć smartfon, który przy umiarkowanym użytkowaniu jest 
w stanie pracować bez ładowania więcej niż dobę. Ten sam problem 
dotyczy mobilnych GPS, konsoli do gier, tabletów. Nawet relatywnie 
mało łakome na energię czytniki e-booków, potrzebują ładowania 
co parę dni.

Problem szczególnie wyraźnie uwidacznia się w sytuacji ograniczo-
nego dostępu do energii. Wystarczy spojrzeć, jak wygląda współ-
czesny jacht po zacumowaniu w marinie. Gdy tylko pojawi się okazja, 
każdy członek załogi natychmiast chce naładować swoją elektroni-
kę. Owocuje to najczęściej obwieszeniem dostępnego gniazdka 
girlandą przedłużaczy i ładowarek. Przy sześcioosobowej załodze 
bez trudu znajdziemy 9-10 urządzeń do naładowania.

Typowy obrazek z współczesnego jachtu 
- tuż po zacumowaniu...


